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Gå til Line-dance og mød glade mennesker og hør musik 
man kun kan blive i godt humør af. Samtidig får man 
dejlig motion. Se vores hjemmeside: www.hoejbygaard-
linedance.dk

Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

Få designet og syet nyt tøj -     

eller det gamle repareret hos 

v/ Ingeborg Sejr, Vejlevej 118, 7140 Stouby.

 

Få dit tøj lagt op, ned, ud eller ind.

 

Svigter lynlåsen eller er sømmen skredet.

 

Ring på tlf. 75 89 77 50 og aftal en tid.

 

Ni-Design 
Gå til Line-dance og mød glade mennesker og hør musik 
man kun kan blive i godt humør af. Samtidig får man 
dejlig motion. Se vores hjemmeside: www.hoejbygaard-
linedance.dk

Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

Få designet og syet nyt tøj -     

eller det gamle repareret hos 

v/ Ingeborg Sejr, Vejlevej 118, 7140 Stouby.

 

Få dit tøj lagt op, ned, ud eller ind.

 

Svigter lynlåsen eller er sømmen skredet.

 

Ring på tlf. 75 89 77 50 og aftal en tid.

 

Ni-Design 
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Surmosevej 13, 7150 Barrit

69TLF. 75 69 12 
40 18 18 87MOBIL.  

Alt forefaldende
entreprenør-
arbejde udføres

Jens Gram Petersson
Entreprenør/
Aut. Kloakmester

DYRLÆGERNE
 

Eva Jørgensen 
Henrik Meyer 

Bjerrevej 375
8783 Hornsyld

Konsultation:
Mandag - tirsdag - fredag kl. 15.00 - 17.00

Torsdag kl. 17.00 - 19.00

I øvrigt efter aftale på tlf. 75 68 77 00
Tlf. tid fra kl. 7.00 - 9.00

Gå til Line-dance og mød glade mennesker og hør musik 
man kun kan blive i godt humør af. Samtidig får man 
dejlig motion. Se vores hjemmeside: www.hoejbygaard-
linedance.dk

Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

Få designet og syet nyt tøj -     

eller det gamle repareret hos 

v/ Ingeborg Sejr, Vejlevej 118, 7140 Stouby.

 

Få dit tøj lagt op, ned, ud eller ind.

 

Svigter lynlåsen eller er sømmen skredet.

 

Ring på tlf. 75 89 77 50 og aftal en tid.

 

Ni-Design 
Gå til Line-dance og mød glade mennesker og hør musik 
man kun kan blive i godt humør af. Samtidig får man 
dejlig motion. Se vores hjemmeside: www.hoejbygaard-
linedance.dk

Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

Få designet og syet nyt tøj -     

eller det gamle repareret hos 

v/ Ingeborg Sejr, Vejlevej 118, 7140 Stouby.

 

Få dit tøj lagt op, ned, ud eller ind.

 

Svigter lynlåsen eller er sømmen skredet.

 

Ring på tlf. 75 89 77 50 og aftal en tid.

 

Ni-Design 

IB CHRISTIANSEN ApS
Bråskovvej 86
7140 Stouby
Tlf. 21797733

CVR. 31368065
Mail: ib-murer@mail.dk

Murerarbejde udføres
Nybygning
Ombygning
Reparation

Ring og få et godt tilbud

Kvalitets arbejde til tiden

Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld
Mail: bjerre-el@mail.tele.dk  ·  www.bjerre-el.dk
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Stouby Bladets redaktion 
Helene Fruelund   tlf. 21 82 96 22 
Bjørn Lorenzen   tlf. 61 41 65 19 
Annonceansvarlig, Ingeborg Sejr  tlf. 75 89 77 50 
   
Indlæg til Stouby Bladet & stouby.nu sendes til: redaktion@stouby.nu  

 
Henvendelse vedr. annoncer kan ske til annonceansvarlig Ingeborg Sejr  
på telefon: 75 89 77 50 
 
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd 
Formand:  Ole Lyse   tlf. 20 61 55 00 
Næstfmd.:  Linda Peitersen   tlf. 60 32 50 25 
Sekretær:  Helene Fruelund   tlf. 21 82 96 22 
Kasserer:  Kirsten Jørgensen (udenfor best.) tlf. 22 90 95 06 
Best.medl.:  Niels Sørensen (repr. for Stouby Skole) tlf. 60 48 93 22 
Best.medl.:  Per Klarup   tlf. 30 54 98 44 
Best.medl.:  Anders Pedersen   tlf. 40 82 02 55 
Best.medl.:  Maria Sahl Nedergaard (repr. for GIF) tlf. 23 20 37 39 
Suppleant:  Mette Lyse   tlf. 40 28 91 11 
Suppleant: Lene Jorsal   tlf. 21 15 84 82 
  
Bestyrelsen for Stouby GIF  
Formand: Jan Rosenmaj Pedersen  tlf. 75 89 70 75 
Næstfmd: H.P. Hansen   tlf. 60 32 50 25 
Kasserer: Hans Jørn Sørensen  tlf. 27 31 53 03 
Sekretær: Maria Sahl Nedergaard  tlf. 23 20 37 39 
Best.medlem: Mette Tønnesen   tlf. 75 69 12 86 
Fodbold: Torsten B. Christiansen  tlf. 20 78 36 66 
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen  tlf. 75 71 20 24 
Tennis: Klaus Petersen   tlf. 75 89 77 71 
Bordtennis:  Poul Erik Sørensen  tlf. 75 89 70 51 
Badminton: Erling Juul   tlf. 23 30 60 72 
Motion: Klaus Holgersen   tlf. 22 75 87 98 
_________________________________________________________________ 

 
Stouby Bladet forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg. Da bladets 
indtægter alene kommer fra annoncerne, er det disse indtægter der afgør, hvor mange 
sider bladet kan fylde. Derfor vil man som indlægssender kunne opleve, at ens indlæg er 
blevet forkortet. Redaktionen sørger naturligvis for, at indlæggets indhold ikke ændres 
ved evt. forkortelse. 
Bladet leveres i en plastpose ved din adresse. Hvis man bor indenfor byskiltet i Stouby, bliver 
bladet leveret i postkassen. Får du ikke dit blad, kan du hente et eksemplar i Multihuset eller 
hos SPAR. Der kan du også tage et eksemplar, hvis det af en anden grund er smuttet for os at 
få afleveret et nummer til dig. Hvis du hører om nogen, som ikke har fået bladet leveret, kan du 
kontakte Kjeld Jørgensen på telefon: 40 78 76 46 eller på mail: kjeld.jorgensen@hafnet.dk  
Du kan også downloade bladet på www.stouby.nu.  
Stouby Bladets oplag: 975 expl. 
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Blomsterforretningen der
giver oplevelser og inspiration.

◊	 Bryllup
◊	 Konfirmation
◊	 Begravelse
◊	 Kirkepyntning

◊	 Fester
◊	 Værtindegaver
◊	 Firmaaftaler
◊	 Kurser

Åbningstider:

Mandag lukket. 
Bestilling muligt.
Tirs. - Tors. 9 - 17
Fre.  9 - 18
Lør.  8 - 1330

SMILLA´S
Borgergade 48
7140 Stouby
Tlf.: 27201666
www.smillas.nu

...Og meget mere.
Kig ind i butikken og få et godt tilbud.

Tømmermester

Jørgen Fisker Henriksen
Aksel Nielsens Vej 5      7140 Stouby

mobilbyg@mobilbyg.dk
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Vejlevej 109, Stouby- Tlf.76 75 90 07
Ring og bestil  så er maden klar når du kommer.

DE RINGER - VI BRINGER.
VARETUR ONSDAG OG FREDAG.

Åbningstide: Mandag - fredag ..................................................................   7-30 - 19.00
                     Lørdag .................................................................................   7.30 - 16.00
                     Søndag ................................................................................   8.00 - 16.00
                     Helligdage: Se opslag i butikken

Købmand Yding - Stouby
Tlf. 75 89 70 02. Fax 75 89 70 81

KVIK AUTO A/S
v/HANS FRIIS KURVEFORT 1 7140 STOUBY*  * 

BETYDER 
GODT 
HÅNDVÆRK

TLF. 75 89 71 01  MOBIL 40 92 71 01*

Åbningstider: Mandag - fredag ..................................................   7-30 - 19.00
                      Lørdag ................................................................   7.30 - 16.00
                      Søndag ...............................................................   8.00 - 16.00

                      
Købmand Yding - Stouby

Tlf. 75 89 70 02. Fax 75 89 70 81. Mail: 0524017@minkobmand.dk

DE RINGER - VI BRINGER! - VARETUR ONSDAG OG FREDAG.

Helligdage: Se opslag i butikken
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Hvordan opfatter dine kunder 
din hjemmeside?

Arbejder din hjemmeside for dig som den skal og giver den nuværende 
og fremtidige kunder det rigtige image af virksomheden? Hos ITL vil vi 
rigtig gerne hjælpe dig med at få din hjemmeside til at arbejde for din 
virksomhed og være en seriøs del af markedsføringen. 

Vi laver individuelle løsninger og går i dybden med din virksomhed for 
at opnå en målrettet løsning med et grafisk udtryk, der rammer mål-
gruppen rigtigt. Så har du brug for et redesign af hjemmesiden eller 
starte på en frisk hvor vi tager fat i hele den grafiske identitet, så kan vi 
hjælpe dig med en 360 graders løsning. Hos os starter alt med en god 
dialog, en kop kaffe og dig i centrum - vi tror nemlig på længerevarende 
og tillidsfuld samarbejde. 

•	 360   grafisk identitets løsning
•	 Websites
•	 Webshop
•	 SEO 
•	 Softwareudvikling
•	 Rådgivning og support

Det vil vi gerne hjælpe med:

Nørregade 7, Baghuset  
8700 Horsens  

Tlf.: 7560 2997 
www.itl.dk

0
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Er du på udkig efter 
en bank, der arbejder 
lige så hårdt for dig, 
som du arbejder for 
dine penge? Så er 
det på tide at tage en 
snak med os i Spar 
Nord Vejle.

Kontakt os på 
7641 4100.

Tommy Laursen
Niels J. Hansen

 tættere på

Prøv en bank 
der leverer

                           
HYRUP TØMRER- &

SNEDKERFORRETNING A/S

v/ Mads & Nikolaj Lyse Hansen

 .Fakkegravvej 23  7140 Stouby

Tlf. 75 89 70 72

Mads mobil:  22 38 34 44
Nikolaj mobil: 22 55 49 49

NYBYGNING
OM- & TILBYGNING
RENOVERING
VINDUER & DØRE
ALT I TAGARBEJDE

Dyrlægen i Stouby
Dyrlæge Bjørn Lorenzen

Lindevangen 6 • 7140 Stouby
info@dyrlaegenistouby.dk

Tlf.: 61 41 65 19

Behandling af hunde og katte
Konsultation efter aftale

Jeg kommer også gerne ud til dig og dine dyr

VEJLEVEJ 59 * HYRUP * 7140 STOUBY

HYRUP
MASKINSTATION

TLF. 75 89 75 00

A
S

Alt entreprenør og landbrugsarbejde udføres
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STOUBYS årlige juletræsfest for børn og voksne  
søndag den 8. december kl. 14.00 – 16.30 

 
Igen i år afholdes den årlige juletræsfest i Stouby, med alt hvad dette indebærer. 

Stort juletræ, julemand, juledans, godteposer og meget mere. 
 

For disse herligheder er prisen kun: 
• Børn kr. 30 inkl. godtepose, æbleskiver og saft 
• Voksne kr. 60 inkl. kaffe, te, gløgg og æbleskiver 

Arrangementet afholdes i Stoubyhallen / multihuset. 
 

Tilmelding er nødvendig  
og senest søndag d. 3/12 2012 på: 
bejasa3@hotmail.com  Eller SMS tlf.: 40 84 50 47 

 
Arrangør: Stouby Skoles Venner. 

                                                                   Støt Børnene – Stoubys fremtid! 
 
 
Onsdagsklubben – se programmet her! 
 
Onsdagsklubben er for pensionister og efterlønsmodtagere i 
lokalområdet. 
Vi har til huse i fælleshuset, der er knyttet til ældreboligerne i 
Mølleparken. 5 frivillige er tovholdere. De sørger for sangeftermiddage, foredrag, 
og kaffe m.v. Pris for kaffe kr. 20,00: husk kop og kage! 
Vi mødes hver onsdag kl. 14.00 til ca. 16.30  /De frivillige  
 
4/12: Fælles hygge med sang og pakkespil. Medbring pakke til max. 25 kroner. 
11/12: Vi laver juledekorationer og der serveres æbleskiver. 
18/12: Julefrokost. Nærmere information følger. 
8/1: Nytårskoncert med Mandagsmusikanterne. Pris: 40 kr. inkl. kaffe. 
15/1: Vi besøger lokalarkivet. 
22/1: Tryllekunstner Freddy Herbst kommer på besøg. Pris: 30 kr. inkl. kaffe. 
29/1: Bankospil 
5/2: Kjørmes kl. 12.00. Nærmere information følger. 
12/2: Vi får besøg af Ketty Brauner, som vil læse en historie. 
19/2: Bass-revyen kommer. 
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Butikker i Stouby i gamle dage

Dejligt at så mange havde lagt mærke til vores plakater om traveturen i 
Borgergade og andre veje i Stouby.
Det var rart, at så mange deltog i turen og viste interesse for de historiske facts, vi 
havde fundet i de oplysninger og billeder, der er indleveret på arkivet i årenes løb.

Vi synes selv, at vi havde en god tur, hvor der kom mange oplysninger frem om 
ting vi enten ikke vidste eller noget vi var usikre på.

Tatol, Borgergade 22 med indehaver Ragna Sørensen og sønnen Poul Erik ca. 
1955

Det var også dejligt at nogle af deltagerne mente at kunne finde billeder hjemme 
i skufferne, som kunne fortælle mere om emnet og samtidig supplere med 
oplysninger. Det glæder vi os meget til at høre mere om.

Indtil videre har vi modtaget billeder fra en enkelt, med motiver og vinkler fra byen 
som vi ikke havde noget om.

Det skal også nævnes, at vi er i gang med den omtalte udstilling om butikker ne 
i Arkivet. Endnu er den ikke gjort færdig, så der er stadig mulighed for at få ”nye 
gamle ting” med.

Stouby Lokalarkiv  / Lis Schrøder / Mogens Dam 
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Smilla´s siger tak for tre fantastiske Stouby-år 
Smilla´s tre års fødselsdag blev, som altid, fejret med 
et åbent hus arrangement. 
Butikken stod juleklar og ni udstillere fyldte 
baglokalerne med deres flotte håndværk. 
Dagen blev igen i år en succes. Trods regn og blæst 
mødte omkring 300 gæster op.   
  
Stouby har igennem de sidste tre år støttet utroligt 
godt op om blomsterbutikken. Jeg kan bestemt ikke 
klage, og er glad for at der er gået så godt. Så det er 
en stor ærgrelse at konstatere, at de knap 800 
indbyggere ikke er nok til at få hjulene til at køre i det 
tempo, som kræves. Hvis det havde lykkedes mig at få flere pendlere, noget mere 
opland og firmaaftaler i hus, ville det ikke være nødvendigt at kigge i andre 
retninger. Men det er desværre ikke lykkedes. 
  
Bredgade 8, Hedensted 
Smilla´s åbner dørene i nye lokaler lørdag 1. februar 2014 på Bredgade nr.8 
Jeg vil se fremad og glæde mig over, at jeg har fundet nogle gode lokaler. Jeg er 
sikker på, at Hedensted vil bringe mig noget godt. Og er spændt på om min stil 
med naturen i højsæde, vil blive taget lige så godt imod i Hedensted, som her i 
Stouby. 
  
Bor i Stouby 
Selvom butikken flytter adresse, bor min familie og jeg stadig i huset på 
Borgergade. 
Jeg vil gøre alt hvad jeg kan, for fortsat at servicere jer i Stouby. I og med at 
jeg bor i byen, vil der være mulighed for afhentning. Mit telefonnummer vil være 
det samme, nemlig: 27 20 16 66.  
Ring til mig på forhånd, så jeg kan tage det ønskede med, når jeg kører hjem. 
  
Jeg vil komme til at savne mine kunder og de gode snakke vi har haft. Og 
krydser finger for, at I fortsat vil bruge mig på Bredgade 8 i Hedensted. 

/Camilla Behnke – www.smillas.nu  
 
 
 

1/4 annonce (liggende) 
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JORDARBEJDE

KLOAKARBEJDE

STØBEARBEJDE

BELÆGNING
Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402

www.htn-entreprenør.dk

Frisørhjørnet

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

v/ Thuy Thi Truong

 

  

 

Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
Kloakering
samt byggearbejder.

Stouby Entreprenørforretning ApS
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078

Åbningstider: 
Mand. kl. 9-19 . 
Tirs., ons., tors. 

kl. 9-17.30
Fred. kl. 9-19 . 
Lørdag lukket

Bråskovvej 63 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 74 55

Inden du køber 
radio/TV og 
hårde hvidevarer

Vi kan tilbyde…Vi kan tilbyde…Bosch 
Induktionskomfur

Inden du køber 
radio/TV og 
hårde hvidevarer

PRØV OS
• God service
• Gode afh. priser
• Gode priser på levering  
 og montering. Vi fjerner  
 selvfølgelig pap og gamle  
 maskiner
• Gode parkeringsforhold
• Stort udvalg

Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
Kloakering
samt byggearbejder.

Stouby Entreprenørforretning ApS
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078
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Stouby motion   |   Idrætsvej 10 - 12   |   7140 Stouby 

info@stoubymotion.dk   |   www.stoubymotion.dk 

 

Stouby Motion tilbyder nye medlemsskaber  
 
I forbindelse med at vi har indført Conventus i Stouby Motion for at få samling på 
medlemsregistreringen og økonomien, kan vi nu tilbyde forskellige former for 
medlemskab.  
 
Adgangsnøglen – dit medlemsbevis til Stouby Motion 
Det personlige medlemsbevis er adgangsnøglen, der købes via Conventus og 
udleveres ved den første instruktionstimen. Nøglen koster kr. 175,- 
Nøglen skal altid medbringes og anvendes for at komme ind i motionsrummet. 
 
Medlemsskaber og priser: Fitness og spinning, med fri træning i motionsrummet 
alle dage mellem 05:00 – 23:00: 
1 md.: kr. 199,-  3 mdr.: 499,-  6 mdr.: 799,- 12 mdr.: 1399,- 
 
Forældre/barn træning til Fitness (pris for barn) 
1 md: kr. 67,-  3 mdr.: 176,-  6 mdr.: 267,- 12 mdr.: 567,- 
 
Spinning (se spinningtider på hjemmesiden) 
1 md.: kr. 149,-  3 mdr.: 399,-  6 mdr.: 599,- 12 mdr.: 999,- 
 
 
 
Indoor Cycling den 28. december 2013 
 
Kom til Multihuset og få brændt lidt af julefedtet af med en gang 
Indoor Cycling! 
Vi er i fuld gang med at planlægge et lille julearrangement, hvor 
planen er, at der skal være noget for alle – både de meget rutinerede, de helt 
grønne nybegyndere og dem midt imellem 
  
Der kommer mere information senere om tid og indhold på Stouby Motions 
hjemmeside og Stouby Motions Facebookside. 
 
Men sæt allerde nu X i kalenderen. 
  

/Stouby Motion – Indoor Cycling / Karen 
 
 



12

Rune Klan kommer til Stouby med  
"Det Stribede Show"

fredag den 14. marts 2014 kl. 19.00. 

Dette er endnu et topnavn, som vi får besøg af, nu 
hvor vi har haft mulighed for at opleve både Frank 
Hvam, Uffe Holm, Mick Øgendahl, Andreas Bo, 
Thomas Hartmann.  

Showet varer 90 min. uden pause.  Der er en 
anbefalet aldersgrænse på 15 år - men OK med unge under 15 år, hvis de 
følges med voksne. 

Billetterne koster 295 kr. + 20 kr. i gebyr og kan købes hos købmanden i 
Stouby eller af Poul Erik Sørensen eller på billetlugen.dk 

Det må være årets julegaveidé i Stouby og omegn!   

Let anretning: Før og efter showet er der mulighed for at nyde en let anretning i 
den store sal i Multihuset.  
Tilmelding er ikke nødvendig - men kom gerne i god tid.
 

EPOMAN Productions er arrangør af showet i samarbejde med Stouby Multihus.

Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tlf 7682 3380
receptionen@vejlefjord.dk

JULEGAVER 
& GAVEKORT
Bestil årets bedste julegaver på

www.vejlefjordshop.dk
eller køb dem i SpaShoppen ved Kur & Spa

www.hotelvejlefjord.dk
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LAN-PARTY med mere… 
 

Idrætsforeningen afholder jule-LANPARTY i 
Multihuset 28/12-13 for alle i 3. klasse og opefter 

 
For 3. klasse starter arrangementet kl. 14 og slutter kl. 22.  
For 4. klasse og opefter starter arrangementet kl. 18 og slutter kl. 0800 søndag 
morgen. 
Der er adgang til nettet via LAN-stik (ingen WI-FI).  
Vi afholder konkurrencer i Counterstrike, LOL mm. 
Hallen vil være åben, og her er der plads til leg og spil af forskellig art.  
Vi håber, at der er forældre, der vil blive og deltage. Der vil også være personer 
fra idrætsforeningen til stede. 
Hallens café vil være åben.  
 
Tilmelding og pris 
LAN-party´et koster 75 kroner og inkluderer drikkevarer og aftensmad (samt 
morgenmad for 4.klasse og opefter). 
Der er tilmelding via www.stoubygif.dk senest den 22/12.  

/Idrætsforeningen. 
 
 
 
Redaktionen af Stoubybladet og stouby.nu ønsker alle en rigtig 
god jul, og et godt nytår! Tak for et godt samarbejde i året, der gik. 

 
Amerikansk gospel i Stouby kirke med Brian Hollingsworth 

Koret Sallvation indleder julemåneden  
1. søndag i advent kl. 10.30 
Stouby kirke åbner endnu en gang dørene for en 
gospelgudstjeneste. Her gæster gospelkoret Sallvation med 
korleder Brian Hollingsworth kirken, som en del af en 
gudstjeneste.  
Koret kommer fra Sall ved Hammel og byder på autentisk  
amerikansk gospelmusik. 
Korlederen har mere end 35 års erfaring ud i gospelgenren – både som solist, 
korsanger og korleder i såvel USA som Danmark. 
 
Brian Hollingsworth, opvokset i Washington D.C.,USA,  har siden han var barn, 
taget del i den sorte amerikanske kirke og har derfor sunget gospel hele sit liv. 
Brian Hollingsworth overtog korlederrollen i Sallvation gospelkor i august 2010. 
Koret består i dag af 15 – 25  personer som ynder at tage rundt og synge i kirker 
samt ved diverse lejligheder. 
Koret assisteres af pianist Van Silvére. 
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~~~  STRAND ~~~~~~  STRAND ~~~
Tlf. 75 69 14 15
7140 Stouby

Velkommen til

et hjørne af paradis
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ROSEN    OLD
            Camping
ROSEN    OLD
            Camping
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Johs. og Ulla Yding, Min 
købmand, er sponsor for 
den flotte gevinst som er en 
lækker kurv / kun for børn. 

Konkurrence – KUN FOR BØRN! 
 
Rundt i bladet her er der små nisser, ligesom 
den du ser her. 
Prøv om du kan tælle, hvor mange nisser,  
der er i hele bladet. 
 
Svaret kan du skrive her. Der er _________ nisser med den her på siden. 
 
Jeg hedder ____________________ og er ____ år. Jeg har telefon __________. 
 
Kuponen afleveres i Lokalrådets postkasse hos Min købmand senest lørdag d. 
14. december kl. 16. Vinderen udtrækkes d. 16. december og kontaktes direkte.

/redaktionen af Stoubybladet. 
 

Tak for sidst fra Vejle Fjord: Mange tak for sidst til alle jer fra Stouby, som havde 
lyst til at lægge vejen forbi til vores åbenthus-arrangement. Vi endte faktisk med at 
være en flok på omkring 40 personer.  
Der var en god stemning og adskillige gode ideer blev udvekslet den aften. Hvis 
flere gode ideer, tanker eller forespørgsler skulle opstå, er man altid velkommen til 
at tage kontakt. Det sker lettest gennem hjemmesiden, hvor man også kan 
tilmelde sig vores spændende nyhedsbrev. 

  
Julen er lige om hjørnet: Tidligere år har Vejlefjord Rehabilitering været lukket 
helt ned i forbindelse med jul og nytår. Baseret både på nuværende besøgendes 
udsagn og en stigende efterspørgsel fra udefrakommende har vi i år valgt at holde 
åbent for rehabiliteringsophold i forbindelse med jul og nytår. Behovet for pleje, 
tryghed, omsorg og rehabilitering lader sig jo af gode grunde ikke diktere af 
højtider og ferie. Nu er tilbuddet tilgængeligt i smukke omgivelser og trygge 
rammer på Vejlefjord Rehabilitering. 
  
Varmt vand og "fremtidsmaskinen": Afslutningsvis skal det lige nævnes, at 
Stoubyholdet, som benytter varmtvandsbassinnet om onsdagen, snildt kan bære 
et par ekstra friske deltagere. Stemningen er i top og det samme er udbyttet af 
træningen i vand. 
 
Michael Laudrups team og Swansea benytter de nyeste 
behandlingsformer, når deres stjerner skal bringes tilbage i 
topform. På billeder træner Michu. Husk at selvsamme 
maskine er tilgængelig lige omkring hjørnet - nemlig hos 
Vejlefjord Rehabilitering. Fremtidsmaskinen AlterG kan med 
stor fordel anvendes, hvad enten genoptræningen retter sig 
mod knæproblemer, hofteproblemer, ankelskader eller 
andre fysiske skavanker. 

/Vejle Fjord Rehabilitering. 
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IDRÆTSUDVALGETS BERETNING FOR 2012/2013 
 
Så er femte sæson i Stouby Motion afsluttet og vi kan med stor glæde se, at 
medlemstallet er stabilt og at driften kører godt, ikke mindst takket været vores 
solide trup af veluddannede instruktører, som vi er meget stolte af. 
Hovedopgaven siden sidste årsmøde var at fastholde medlemstallet og så holde 
fokus på driften og omkostningerne, og det er igen lykkes med bravur.   
 
Medlemmerne: I perioden har vi haft 237 medlemmer, heraf 28 mellem 12 – 15 
år. Dette er en ganske lille vækst i forhold til forrige sæson. 
 
Økonomi: Årets resultat er positiv trods øget lokaleomkostninger og 
omkostninger i forbindelse med omlægning til Conventus systemet. Årets samlede 
resultat er positivt med kr. 17.709,-,   
 
Motionslokalet: Der har løbende været små reparationer på udstyret i 
motionslokalet, men heldigvis ikke noget alvorligt. Vi har nyanskaffet diverse 
småudstyr, som ekstra måtter og kettlebells og har fået ombetrukket sæder og 
puder på bænke og stativer. Overordnet er vi rigtig godt tilfreds med kvaliteten af 
inventar og udstyr i lokalet.  
 
Fitness: Den frivillige instruktørstab er forsat meget stabil, og vi tilbyder 
instruktion i fire af ugens dage.  Et nyt tiltag der er skudt i gang er ældrefitness, 
hvor vi tilbyder ”hånd i hånd” træning hver tirsdag formiddag.  
Instruktører deltager løbende på diverse kurser i løbet af året, inden for nye tiltag 
og ideer. 
NYT Vi tilbyder nu forskellige former for medlemskab: Der kan frit vælges mellem 
1, 3, 6 eller 12 måneders medlemsskab. 
 
Indoor Cycling: Suunto pulsmålingssystemet, som vi anskaffede os sidste år 
med støtte fra Alfred Nielsens fond, har været et super tiltag, som vi dels har fået 
megen ros for, og som samtidig giver udfordringer til vores instruktører. Vi har 
indkøbt et nyt og moderne musikanlæg til lokalet. 
NYT: Som noget nyt tilbyder vi nu medlemskab kun til spinning, da vi har erfaret at 
der er flere medlemmer der kun kommer for spinning. 
 
Holdfitness: Holdtræning er styrketræning på hold med udgangspunkt i at få 
styrket de funktionelle bevægelser og de muskler, vi anvender i dagligdagen. Efter 
en grundig opvarmning gennemføres en række øvelser i noget lignende 
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militærdisciplin. Der var desværre ikke stor tilslutning til denne aktivitet, så vi har 
lukket ned for aktiviteten indtil videre. 
 
Teenfitness: har igen været på programmet med 16 gange fordelt over vinteren. 
Der deltog 7 – 15 deltagere. Dette er en meget positiv aktivitet sammenholdt med 
forældre/barn træningen, der har fået lokket flere medlemmer til.  
 
Forældre/barn træning: Det er nu på anden sæson med denne aktivitet og vi 
kan se at dette er en populær aktivitet som vi siden start har udvidet, så et barn 
kan træne sammen med en anden kammerat og dennes forældre eller 
bedsteforældre.  
Tidsmæssigt kan det nu også foregå i hele motionscenterets åbningstid.  
 
Conventus: Vi har nu indført conventus som administrationssystem til både 
betaling og medlemsregistrering. Dette har også tilført mulighed for at vi nu kan 
tilbyde flere forskellige typer af medlemskab.  
 
Idrætsudvalget: Idrætsudvalgets medlemmer og chefinstruktørerne har arbejdet 
med og ud fra den planlagte fordelingsstruktur af opgaverne, hvilket sikrer hurtige 
beslutninger og et enkelt og overskueligt set-up.  
 
Det kommende år: I det kommende år vil vi forsat holde fokus på at få optimeret 
administrationen og få udnyttet conventus systemet funktioner fuldt ud, og især på 
samarbejdet omkring nøglesystemet.  
Investeringsmæssigt vil vi se på hvilket udstyr der skal fornyes og her tænkes 
især på konditionsmaskinerne som løbebåndene og cross-trainerne samt en 
kraftig gennemgang og evt. udskiftning af et par cykler i spinning.  
 

/Klaus Holgersen 
 
OBS!!! Kontrol af medlemsskab: Idrætsudvalget vil hen over vinteren lave 
kontrol i motionscenteret for at tjekke medlemsskaber hos medlemmerne. Derfor 
skal I som forskrevet huske at medbringe og anvende jeres nøgle for at komme 
ind i motionsrummet. 
Er der problemer med at tilmelde og betale i Conventus, så spørg instruktørerne, 
de vil gerne hjælpe. Hvis du har brug for hjælp, så husk mobil og dankort. 
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd 
  
Juletræ ved Stouby Skole og Multihuset: Stouby Skole, Stouby 
Erhvervsforening, Stouby GIF, Stouby Multihus og Lokalrådet er gået sammen om 
at finansiere juletræet. Soklen er klar og Torsten Christiansen finder et passende 
træ med en højde på 5 - 6 meter. Vi forventer, at juletræet står tændt mandag 
morgen 2. december, når eleverne møder på skolen. 
  
Frugthaven i Stouby: Lørdag morgen den 26. oktober 
mødte omkring 50 morgenfriske borgere med skovle og 
spader for at plante omkring 100 frugttræer ved skolen, 
multihuset, ældreboligerne og grunden ved tennisbanen. 
Umiddelbart så det ud til at blive en stor opgave, men med 
det det store fremmøde gik det forholdsvis hurtigt med at få 
træerne i jorden. Vi må nu vente og se, hvordan træerne 
klarer sig og hvornår vi kan høste de første frugter. 
Tak til Niels Sørensen og hans hjælpere for indkøb, 
udmåling og gravning! (Se flere billeder på www.stouby.nu). 
  

Træskohage Fyr: Vi har igen henvendt os til naturstyrelsen. De 
oplyste, at der ikke i øjeblikket er afsat midler til renovering af fyret. 
I stedet er man i gang med at foretage en undersøgelse af fyrets 
tilstand for at få et overblik over, hvad der skal ske med fyret. Her 
kan man så frygte, at der lægges op til, at fyret skal brækkes ned. 
Det vil vi selvfølgelig på det kraftigste sætte os imod og kæmpe 
med næb og klør for at bevare fyret. Det er et yndet udflugtsmål 
for rigtig mange borgere og et vartegn for vort område. 
Jeg har kontaktet Glud Museum for at få opbakning til at bevare 
fyret. Vi vil også tage kontakt til Stouby Lokalarkiv. 
Naturstyrelen har rettet en forsigtig forespørgsel til lok alrådet om 
vi er interesseret i at overtage fyret og få det renoveret via fonde 
og donationer. Vi har svaret, at vi først vil se tilstandsrapporten, 

inden vi eventuelt vil kaste ud i et sådant projekt.Fyret blev opført i 1902 og var i 
brug indtil 1982. 
  
Østjyllands Privatskole: Østjyllands Privatskole har inviteret lokalbefolkningen til 
en julefrokost på "Kildebjerget" sidst i november. Vi er rigtig glade for denne 
udstrakte hånd til et tæt samarbejde med lokalsamfundet, og jeg håber, at rigtig 
mange lokale vil deltage i julefrokosten for at komme i en tættere dialog med 
Østjyllands Privatskole.  
 
EU-projekt: Vi har tidligere haft kontakt til Region Midts EU-kontor for at komme 
med i et udviklingsprojekt vedr. børn og unge, en venskabsby eller lignende. Det 
har gennem nogen tid være lagt i mølposen, men den 9. december får vi besøg af 
en medarbejder fra EU-kontoret, og så må vi se, hvad det fører til. 
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Valgmøde: Lokalrådet tog initiativ til at afholde et valgmøde i multihuset for lokale 
kandidater. Det blev en stor succes, idet omkring 60 personer mødte op for at 
høre budskaberne fra de lokale kandidater. Der var opstillet 5 kandidater i vort 
område, og Erling Juul, Laurits 
Madsen og Lone Dybdal Madsen tog 
imod opfordringen til at stille op. Det 
klarede I alle tre rigtig flot! Der skal 
lyde en tak til kandidaterne og vores 
oldermand, Poul Skytt, der på 
myndig vis styrede gemytterne 
gennem det to timer lange møde. 
Efterfølgende blev Erling Juul valgt 
til byrådet. Til lykke med den nye 
titel som byrådsmedlem! (Se flere 
billeder på www.stouby.nu). 
 
Postkassen der forsvandt: Vi har fået oplyst, at Postdanmarks omdelingscenter 
vil undersøge behovet vedrørende tømningstiderne på ny. 
  
"Traktorgården": I forbindelse med hasarderet kørsel med en stor u-
indregistreret ATV rundt i Stouby, har jeg i kraftige vendinger påtalt dette over for 
beboerne på stedet, og at vi ikke vil acceptere en sådan uorden i Stouby. 
På det seneste har der ikke været særlig stor aktivitet på stedet, og det er muligvis 
under fraflytning. 
  
Vejlefjord Rehabilitering: Vejlefjord Rehabilitering havde initieret til "åbent hus" 
for borgerne i Stouby og omegn den 31. oktober. Rigtig mange lokale var mødt op 
til en spændende rundvisning. Direktør Jeanette Skjelborg oplyste, at hun vil være 
garant for, at arbejdet i rehabiliteringscenteret bliver mere synligt. Hun havde 
allerede igangsat flere nye tiltag og man var inde i en god vækst. 
Hun ønskede et tættere samarbejde med lokalbefolkningen og Stouby og 
Omegns Lokalråd. Vi vil selvfølgelig gerne indgå i et sådant samarbejde, herunder 
markedsføring af Vejlefjord Rehabilitering, og vi vil undersøge inden for hvilke 
grænser, vi kan bidrage. 
  
Affaldsprojektet - "Stouby - det grønne sogn, hvor vi selv rydder op": Vi skal 
have projektet afsluttet inden årets udgang, og vi har indkøbt cykler m.v. Vi vil 
præsentere cyklerne engang i december, hvor pressen også inviteres.  
  
Årets landsby: Stenderup blev for nylig valgt som årets landsby og modtog kr. 
50.000,00 fra landdistriktspuljen. Vi vil arbejde for at blive årets landsby i 2014. 
  
Til slut vil jeg ønske alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår og tak for god 
opbakning i 2013! 
  

 Ole Flemming Lyse/formand. 
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HORNSYLD EL ApS
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

Snullik’s Data
Bellevej 8, 

Gammelby, 7140 Stouby
Tlf.: 27 51 70 78 . Mail: mhs@city.dk 

www.snulliksdata.dk

.Malerier  Persiske tæpper  Unika keramik  Skulpturer. .
Åben alle dage kl. 10-17 undtagen fredag

- klik ind på www.belle-kunst.dk

MEDLEM AF BRANCHEFORENINGEN FOR ORINTALSKE TÆPPER

Lad 40 års erfaring og faglig viden komme 
Dem til gode. Gavekort udstedes.

belle kunst
v/Hanne og Henning Munkholm
Vejlevej 145 - 7140 Stouby
Tlf. 7589 7370
Obs. Malerier renses og restaureres

Skou's  El  & 
Marineservice 

Aut. El-Installatør

El-installationer i bolig, landbrug og 
erhverv

*

Suzuki & Mariner påhængsmotorer
Örnvik, Poca & Linder joller samt Quicksilver 

gummibåde

Udstyr til både – bundmaling – plejeprodukter – 
tovværk

Vi ses på
Vejlevej 107 B, 7140 Stouby

Tlf. 75 89 79 90

www.skous-marine.dk

6

 
HYLLE’S

MURERFORRETNING

LARS CHRISTIAN HYLLE

Hyrupvej 7  .  7140 Stouby .  Mobil 21 66 65 76

Alt murerarbejde 
udføres:

!

!

!

!

!

Fliser
Tag
Reparationer
Tilbygninger
Nybyggeri

OCK-anlæg
v/Ole Kilstofte
Fakkegravvej 42, 7140 Stouby
Mobil: 22 94 75 64 �  Tlf.: 75 89 75 64
E-mail: o_kil@hotmail.com
www.ock-anlaeg.dk

Belægning �  Anlægning af græsplæner �  Træfældning
Plantning �  Ny anlæg �  Renovering �  Beskæring
Og vedligeholdelse af boligforeninger og erhverv

Ring for uforbindende tilbud ...

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

 

 

**

HYRUP 
MASKINSTATION AS

TLF. 75 89 75 00

Landbrugets partner hele året

Alt inden for tryksager.
F.eks.

Visitkort - Brevpapir - Kuverter
Brochurer - Foldere - Foreningsblade
Banner
Skilte
Dekoreringer af biler eller andet med 
udskåret folie/print
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Byvandring i Stouby- Butikker før og nu 

Lørdag 5/10 havde Stouby Lokalarkiv arrangeret en byvandring 
rundt i Stouby med temaet: Butikker nu og i gamle dage. 
 
30 videbegærlige personer var mødt op til rundturen i det 
rimeligt gode vejr. 
Det er imponerende, hvor mange forretninger og butikker der 
har været i byen gennem tiden. 
 
Lis Schrøder, Stouby Lokalarkiv, beretter om de forskellige forretninger, der 
har været i Borgergade 1 -  bl. a. købmand (”billig Jensen” og Crome og 
Goldschmidt- udsalg m. m.) 
 
Mange af de fremmødte kunne 
supplere med viden om 
”butikshistorien”, så lokalhistorien 
herved blev forøget. 
 
Her berettes om Frisørsalon, Urmager 
H.C. Andersen m. m. i Borgergade 2. 
 
Lokalarkivet har fået aftale med 
flere af de fremmødte om en yder-
ligere uddybelse af deres viden 
ved en ”snak” til båndoptageren i Lokalarkivet på et senere tidspunkt. 
I Lokalarkivet vil der være en udstilling med fotos af de gamle butikker en tid 
fremover, så mød op, kig med og kom frem med evt. viden om de gamle butikker. 
 

/Stouby Lokalarkiv oktober 2013 
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Karen Hansen Lyse
Registreret Revisor og indehaver

Erhvervsvej 2
8721 Daugård

Tlf.: 7589 6066

WWW.R-I-D.DK

ER DIN NØGLE TIL
FORSTÅELIG RÅDGIVNING

Din virksomhed er unik - derfor skal du serviceres af din egen revisor. Vi tager 
udgangspunkt i dig og din virksomheds behov.

Hos RID REVISION A/S er vi seks uddannede revisorer, der er klar til at levere 
gode revisorydelser i et forståeligt sprog.

Vort faglige niveau skal du stole på - vor personlige service kan du opleve.

Vi kan tåle at blive målt på det vi gør og ikke kun på det, vi siger. På vor hjemme-
side kan du læse, hvad nogle af vore kunder udtaler om samarbejdet med os.

www.bjerre-koed.dk  *  Tlf.: 75 68 15 11

ALT I ELASTISKE FUGER UDFØRES I HØJ KVALITET 

døre  |  vinduer  |  gulv  |  facader  |  betonelementer  |  brandfuger  |  vådrum
klinker  |  bordplader  |  sokler  |  vask  |  toilet  |  isætning af ekspanderende fugebånd 

|  Gratis eftersyn af gummifuger  |

JYSK FUGE KOMPAGNI APS
Bellevej 24, Belle – 7140 Stouby  |  +45 4084 1944  |  jyskfugekompagni.dk

USYNLIG FINISH
Jysk Fuge Kompagni er specialister i alle slags elastiske fuger  

– fra fugning af sanitet til udtagning af PCB-fuger.

Der bruges kun godkendte produkter efter FSO-standarden. Materialerne er  

som udgangspunkt fri for phthalat, isocyanater og opløsningsmidler.
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døre | vinduer | gulv | facader | betonelementer | brandfuger 
 vådrum | klinker | bordplader | sokler | vask | toilet  

 isætning af ekspanderende fugebånd
| Gratis eftersyn af gummifuger | 

JYSK FUGEKOMPAGNI ApS 

Bellevej 24, Belle – 7140 Stouby | +45 4084 1944 | jyskfugekompagni.dk

Følg med i, hvad der sker  
globalt, nationalt 

og lokalt

Odelsgade 32 | 7130 Juelsminde | 7569 3533
Haralds Plads 10 B | 8722 Hedensted | 7589 9966

HENRIKS
SKOVSERVICE

TLF: 75 89 78 27 - 
Henriksskovservice@gmail.com 

Bil: 21 81 63 27

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Klipning og fældning 
af juletræer
Køb og salg af træer

 

 

 
 

 
 

 
 

Import og salg
Vin til fest og gaver

Idrætsvej 2
7140 Stouby

Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

Åbningstid “når vi er hjemme”

Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
Kloakering
samt byggearbejder.

Stouby Entreprenørforretning ApS
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078
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 Annoncepriser for 2014 

En stor tak til alle vores annoncører i 2013. Uden jeres opbakning havde vi ikke et 
godt og velfungerende Stouby Blad, som bliver læst og gransket af mange i 
Stouby og opland, hvilket kan ses af bladets store skare af skribenter. 
 
På grund af denne gode opbakning som vi håber fortsætter i det kommende år, 
har vi besluttet at fortsætte med uændrede priser i 2014: 
 

    Bredde Højde 
Hele 
2014 

En enkelt 
annonce 

Størrelse Format mål angivet i mm     
1/1 side Høj 134 192 8.000,00 1.665,00 
1/2 side Lav 134 96 4.000,00   835,00 
1/4 side Lav 134 48 2.000,00   415,00 
1/4 side Høj 67 96 2.000,00   415,00 
1/8 side Lav 67 48 1.000,00   210,00 

Størrelser og priser for 2014 excl. moms fremgår af skemaet. 
 
Selv om opbakningen er stor og økonomien p.t. er god, har vi brug for nye og 
flere annoncer i bladet. Nuværende annoncører modtager sidst på året et brev fra 
mig med spørgsmål til ønsker om annoncering i 2014.  
 
Har du et firma/en hobbyvirksomhed el.lign., som du gerne vil annoncere for, eller 
kender du nogen, som måske har lyst til at annoncere i Stouby Bladet, så kontakt 
mig og fortæl derom. Husk: du behøver ikke tegne dig for et helt år. Du kan nøjes 
med at købe én eller to annoncer. 
  
Med ønsket om en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår til alle! 
 
/Annoncekoordinator Ingeborg Sejr, Vejlevej 118, 7140 Stouby, tlf. 75 89 77 50. 
 
 
Halfest 2014 
  
Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 22. februar 2014, hvor vi slår 
dørene op til halfest nr. 26 i Stouby Multihus. 
Stouby og omegns Lokalråd uddeler traditionen tro en velkomstgave til alle de 
borgere i Stouby/Hornum området, der er med til halfesten for første gang. 
Lokalrådet vil desuden uddele årets "Stoubypris". 
Vi er igang med at forberede halfesten og glæder og til at byde velkommen til en 
forrygende fest med god stemning. 
Nærmere angående tilmelding med videre bliver omtalt i det næste Stoubyblad. 

 /På vegne af festudvalget, Ole Lyse. 
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HENRIKS
SKOVSERVICE

TLF: 75 89 78 27 - 
Henriksskovservice@gmail.com 

Bil: 21 81 63 27
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Klipning og fældning 
af juletræer
Køb og salg af træer

 

 

 
 

 
 

 
 

Import og salg
Vin til fest og gaver

Idrætsvej 2
7140 Stouby

Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

Åbningstid “når vi er hjemme”

- Vi gi’r dig et frisk pust

w w w. j p s - r e n . d k  ·  7 5  8 7  2 4  6 7

Salg af LED
pærer og lysbånd
www.aaplus.dk
tlf.: 369 87658

info@aaplus.dk

Enghøjs Autoværksted

Bråvej 24 B l 8783  Hornsyld l Tlf. 75 68 73 18 l www.enghojsauto.dk

-  Servicering af person- og varebiler  
 op til 3.500 kg.
-  Fejlsøgning m/nyeste testudstyr
-  Klargøring til syn
-  Forsikringsskade/karrosseriarbejde

Vi tilbyder:
-  Undervognsbehandling
-  Salg af dæk og fælge
-  Vikingdæk med 3 års garanti
-  Kundebil
-  Lav timepris

Et professionelt team af dygtige og erfarne mekanikere!
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Nyt fra Multihuset 
 
Søndagscafé med ældresagen: den 5. januar kl. 14.00 starter søndagscafe op.  
Så kom og ha' en hyggelig eftermiddag! 
Der vil være underholdning af entertainerne ”Grå Guldbasser”, som er folk fra 
opstarten af Bjerre Herred Amatørscene. 
Pris 60 kroner/person for underholdning og kaffe 
med kage.  
Se mere på www.stoubymultihus.dk  
Der vil også komme indlæg om søndagscafé i 
Bjerre Herred Avisen. 
Håber vi ses!     /Med venlig hilsen Ældresagen og Halmutter  
 
Vin- og ostesmagning: den 10. januar. kl. 19.00 kan du komme til vin- og 
ostesmagning. Vinen leveres af Knud Olesen, www.dkwine.dk  
Barrit Mejeri, www.barritmejeri.dk kommer med 
osten.  
Kig på deres hjemmesider og bliv klogere!  
Tilmelding senest 6. januar på 7589 7520.  
Følg med på hjemmesiden for næremere 
oplysning, eller opslag ved Min købmand og i 
Multihuset.  

/På glædelig gensyn! Halmutter  
 
Ny hjemmeside: Stouby Multihus og cafe har fået ny hjemmeside, så det er bare 
med at komme ind på siden og se hvad der sker! 
www.stoubymultihus.dk og mailadresse: cafe@stoubymultihus.dk  
 
Glemte ting kommer til Røde Kors til jul, men I kan nå det endnu. Der er rigtig 
mange strømper og drikkedunke. Husk: der er kommet en glemt-tøj-kasse ved 
ude-omklædningsrummene. Sidste frist er 23. december. 
 
Jeg vil også benytte lejligheden til og ønske alle en glædelig jul, samt et godt 
nytår! Tak for alt i det gamle! 
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Rigtig god sæson for lokal racerkører  Foto: Denner Photo 
 
Det blev til en rigtig god sæson i 
Yokohama 1600 Challenge for 
Jens Jensen. 
 
Teamet fra Stouby kørte for 
første gang siden 2009 en fuld 
sæson i Dansk motorsport, og 
gennem hele sæsonen var der 
konstant fremgang at spore. 

Yokohama 1600 Challenge er en 
banesportsklasse for 
standardbiler, som har fået 
monteret ekstra sikkerhedsudstyr som bl.a. sikkerhedsbur, specielt sæde og 
andre seler m.v., men udefra ligner de biler, som man ser køre rundt på gaderne. 
Jens Jensen kører i sin egen Peugeot 106 Rallye med nummer 86 på siden. 
Bilerne starter alle samlet, og den der kommer først over målstregen efter 15 
minutter + 1 omgang, er vinder af løbet. 
 
Sæsonen bestod af 14 løb fordelt på 7 weekender. Sæsonens højdepunkt var i 
August måned til Grand Prix Danmark på FDM Jyllandsringen, hvor det lykkedes 
Jens at køre sig op til en 12. plads ud af 24 startende. Ved finaleløbet på Padborg 
Park overhalede han 8 kørere i løbet af 14 omgange, og fik derved bevist, at han 
også kan køre sig op gennem feltet. 
 
Yokohama 1600 Challenge kørte om et officielt DIF Danmarksmesterskab, og her 
sluttede Jens lige udenfor top 10. Der var et par weekender i løbet sæsonen, hvor 
han mistede nogle point i forhold til de nærmeste konkurrenter. 3 point mere pr. 
løb, så havde top 10 placeringen været hjemme. Der er 28 point at køre om ved 
hvert løb, så der var ikke lang vej igen. 
 
Jens Jensen satser på endnu en fuld sæson i Yokohama 1600 Challenge i 
2014, så vinteren kommer til at gå med at finde samarbejdspartnere forud for 
sæsonen. Målet er at slutte i top 8 i det generelle mesterskab, og kæmpe med om 
podieplaceringerne ved de enkelte løb. 11 forskellige kørere har i 2013 været på 
podiet og 7 forskellige har vundet et løb.  
 
Teamet vil gerne sende en stor tak til de lokale firmaer, som har støttet op 
omkring teamet i 2013! 
 
Der er mulighed for at læse mere om teamet, samt se flere billeder og videoer 
på www.jensenracing.dk 

/Jens Jensen 
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Valg til repræsentantskab i NRGi - 2 lokale kandidater 
 
I slutningen af januar 2014 kommer der et valgkort med posten. Alle med måler i 
vores område er medejere af NRGi, og kan derfor stemme på kandidater til 
NRGi’s repræsentantskab. Der kan stemmes på indtil 4 kandidater.  
 
Vi opfordrer til at bruge to stemmer på de lokale kandidater. 
 
Det er Gårdejer Søren Høgh, Hornum og faglærer Jens Bak-Andersen, Stouby. 
Begge er medlemmer af NRGi’s repræsentantskab og genopstiller. Jens Bak-
Andersen er desuden medlem af NRGi’s bestyrelse 
. 
Begge har som repræsentanter arbejdet for en aktiv grøn linje, hvor en stadig 
større del af elforsyningen skal komme fra fornyelige energikilder. Selskabet 
undersøger lige nu muligheder for at stille møller på havet. Der er igangsat 
initiativer for energibesparelser i landbrug og industri. Lokale ønsker om fibernet 
er blevet imødekommet. 
Skal dette arbejde fortsætte bør de lokale kandidater genvælges. 
 
Der kan stemmes over nettet eller ved at bruge den medsendte kuvert.  
 
 
 
 
 
 
 

Søren Høgh, Hornum Jens Bak-Andersen, Stouby 
 

 
Andefodbold 2013 
 
Traditionen tro, er der andefodbold i hallen lørdag  
den 21/12 kl. 14. Andefodbold er fodbold for mænd  
med nuværende eller tidligere tilknytning til Stouby.  
Det vindende hold får en and pr. mand!  
2. præmie er rødvin, 3. præmie er øl.  
Efter turneringen afholdes julefrokost. 
 
Tilmeld dig hos Halmutter senest den 12/12 på telefon: 75 89 75 20 eller mail: 
cafe@stoubymultihus.dk 
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STOUBY  
 
HORNUM                      

Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Tirsdag den 
Onsdag den 
Torsdag den 
Søndag den 
Tirsdag den. 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
 

  1. 
  8. 
15. 
22. 
24. 
25. 
26. 
29. 
31. 
  5. 
12. 
19. 
26. 
  2. 
  9. 
16. 

dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec.  
jan. 
jan. 
jan. 
jan. 
feb. 
feb. 
feb. 

1. s. i advent 
2. s. i advent 
3. s. i advent 
4. s. i advent 
Juleaften 
Juledag 
2. Juledag 
Julesøndag 
Nytårsaften 
Hellig 3 konger 
1. s.e.h. 3 k. 
2. s.e.h. 3 k. 
3. s.e.h. 3 k. 
4. s.e.h. 3 k. 
S. s.e.h. 3 k. 
Septuagesima 

10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
13.00 
10.30 
Ingen 
Ingen 
16.00  
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
Ingen 
  9.00 

Bil, gospelg. 
 
Bil 
 
og 16.00 
Bil 
 
 
Champagne  
 
Bil 
 
Bil 
 
 
Fin Petersen 

Ingen 
14.00 
Ingen 
10.30 
14.30 
Ingen 
Ingen 
16.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
Ingen 
       

 
 
 
BIL 
 
 
 
Fin Petersen 
 
 
Bil 
 
Bil 
 
Bil 

Amerikansk gospel i Stouby kirke  
Søndag d. 1. december kl. 10.30 åbner Stouby kirke 
endnu en gang dørene for en gospel-gudstjeneste. 1. 
søndag i advent gæster gospelkoret Sallvation med 
korleder Brian Hollingsworth kirken, som en del af en 
gudstjeneste. Koret kommer fra Sall ved Hammel og 
byder på autentisk amerikansk gospelmusik. 
Korlederen har mere end 35 års erfaring ud i gospel-
genren – både som solist, korsanger og korleder i 
såvel USA som Danmark.  
Brian Hollingsworth er opvokset i Washington D.C. i 

USA og har siden han var barn, taget del i den sorte amerikanske kirke og har derfor sunget 
gospel hele sit liv. 
Brian Hollingsworth overtog korlederrollen i Sallvation gospelkor i august 2010. Koret består i 
dag af 15 – 25  personer, som ynder at tage rundt og synge i kirker samt ved diverse lejlighe-
der. Koret assisteres af pianist Van Silvére. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset

Julekoncert i Stouby Kirke  
Tirsdag den 3. dec. kl. 20.00 får vi besøg af Vo-
cal Local fra Aarhus.  Det er en a capella vocal-
gruppe, et rytmisk kor, med 23 fantastisk enga-
gerede sangere under kyndig ledelse af dirigent 
Anna Østergaard. Koret har med stor succes 
besøgt Stouby Kirke en gang tidligere, og nu 
kommer de tilbage med nyt stof til en forrygende 
julekoncert, som man ikke må gå glip af. Der 
bliver en entré på 50 kr. 
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Børnegudstjeneste og julehygge i Hornum Kirke  
Det bliver søndag den 8. dec. kl. 14.00. Minikonfirmanderne medvirker og laver et krybbespil. 
Efter gudstjenesten er der julehygge i Træhuset med, æbleskiver, gløgg, sodavand, kaffe, jule- 
klip, godteposer m.m. Alle er velkommen både i kirken og i Træhuset. Tag bare familien med. 
 
Juleaften 
Bemærk de ændrede tidspunkter i år, hvor der er gudstjeneste i Stouby kl. 13.00, i Hornum 
kl. 14.30 og i Stouby kl. 16.00. Der bliver indsamling til Børnesagens Fællesråd, der støtter van-
skeligt stillede børn og unge. 
 
Julesøndag – eftermiddagssang med julesalmer i Stouby Kirke 
Søndag den 29. dec. kl. 16.00 kommer Fin Petersen fra Ørum. I stedet for en almindelig guds-
tjeneste, så bliver der mulighed for at synge julesalmer, som han fortæller noget om undervejs. 
Der er således ingen prædiken og tekstlæsninger. Alle er velkommen. 
 
Nytårsaften - med champagne og kransekage   
Der er gudstjeneste i Stouby Kirke tirsdag den 31. dec. kl. 16.00 i stedet for nytårsdag. Efter 
gudstjenesten er der champagne, sodavand og kransekage i våbenhuset, hvor vi kan ønske 
hinanden godt nytår. Der bliver indsamling til Det danske Bibelselskab.  
 
”Bibelen live” i Stouby Kirke 
Torsdag den 20. feb. kl. 19.30 får vi besøg af Klaus Højgaard Laursen fra Gjern, der på en 
levende og engageret måde vil genfortælle Markusevangeliet for os.   
 
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp - søndag den 9. marts 2014 
Har du lyst til at bruge et par timer på et godt formål, så er du meget velkommen til at kontakte 
indsamlingsleder Poul Erik Sørensen på peas@km.dk eller 7589 7051. Vi mødes ved Stouby 
Multihus kl.12.30 og får udleveret diverse materialer.  
 
Set og sket fra 21/9 – 22/11 2013 
 
Døbte i Stouby Kirke: 
27/10 Iben Lyse 
 
Viede i Stouby Kirke: 
  9/11 Michael Albøge Hansen & Helena Lykke Sørensen 
 
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn: 
19/11 Johanne Andersen 
 
Adresseliste:  
Sognepræst: Poul Erik Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby, 7589 7051 eller peas@km.dk 
Organist: Uffe Kristiansen, Nørremarksvej 6, 8721 Daugård, 7589 5387 eller 
hoejvang@adslhome.dk 
 
Stouby Kirke:  
Graverkontoret ved kirken: 7589 7435 – bedst mellem 12.00 og 12.30 
Graver og kirketjener: Bent E. Schmidt, Søndre Kirkevej 9, Skjold, 8700 Horsens 
Kirkeværge: Preben Laursen, Løgballevej 18, 7140 Stouby 
 
Hornum Kirke:  
Graver og kirketjener: Kirsten Schrøder, Neder Bjerrevej 7, 8783 Hornsyld, 2179 9350.  
Kirkeværge: Gert Ballegaard Hansen, Bråskovvej 78, 8783 Hornsyld, 4077 9640.  
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Lækker mad til festen 
Du tager dig af gæsterne, mens vi sørger  
for resten...

Vi hjælper med alt til festen: duge, servietter, service, blomster, lys, gode vine, kokke og 
tjenere. Fortæl os om dine ønsker og behov, så finder vi sammen den rigtige løsning.  

...se mere på www.skovsmad.dk

Skovs Mad  |  Borgergade 8  |  7140 Stouby  |  Tlf.: 4055 0412  |  peter@skovsmad.dk  |  www.skovsmad.dk

Traditionelle eller utraditionelle menuer. Buffet eller 3 retters 
menu, grill eller tapas, dine ønsker og livretter...
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Foreninger og organisationer i Stoubyområdet 
 
Navn:  Formand/leder  Adresse   Telefon nr. 
 
Bjerre Herred Havekreds Ellen Kristine Kyed Jørgensen Lysegårdsvej 7, Hyrup, 7140 Stouby 7589 7770 
Bjerre Herred Rideklub Kirsten Due  Gramrodevej 15, 7130 Juelsminde 7568 5098 
Bjerre Herred Svømmeklub Hanne Blume   
Columna Gymnastikforening Eva Gamst-Jensen Møllevænget 7 M, 7140 Stouby  2026 0573 
 
Hornum Menighedsråd Erik Bertelsen  Hornumvej 7, 8783 Hornsyld   7568 7884 
Håndboldklubben HSR Søren Østergaard soe@kr-vvs.dk   2323 3722 
Indre Mission-Stouby Laurids Madsen  Vejlevej 80, 7140 Stouby  2034 8573 
KFUM-spejderne i Stouby Heini Guttesen  spejder@svangut.dk  4132 9337 
 
Lokalhistorisk Arkiv Ole Hald  Bøgevej19, 8783 Hornsyld  7589 7070 
Naturbørnehaven Tove Paaske  Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby  7589 7868 
Onsdagsklubben Bodil Hansen  Vejlevej 119, 7140 Stouby  7589 7369 
 
Lægevagt: 7011 3131: OBS: får man brug for hjertestarteren i Multihuset, når der er låst, må man knuse glasdøren! 
 
Rosenvold Havns Bådelaug Ove Henriksen  Lilleeje 14, 8722 Hedensted  7589 0027 
SIM, Skolen I Midten Claus Pape  Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld  7983 3101 
SIM Skolebestyrelse Henrik Balle Nielsen Stouby Møllevej 14, 7140 Stouby 7560 1800 
Stouby Aktivitetsklub Vagn Jacobsen  Idrætsvej 5, 7140 Stouby   7589 7011 
 
Stouby bladet/www.stouby.nu Helene Fruelund redaktion@stouby.nu  2182 9622 
Stouby Børneklub Benny Friis  Kalmarvej 19, 7140 Stouby  7589 7886 
Stouby Erhvervsforening Jørgen Fisker Henriksen Aksel Nielsens vej 5, 7140 Stouby 2084 4550 
Stouby GIF  Jan Rosenmaj Pedersen Aksel Nielsens vej 3, 7140 Stouby 7589 7075 
 
Stouby Jagtforening Ole Mikkelsen  Mølletoften 2, 7140 Stouby  2398 4193 
Stouby Kajakfællesskab Karen Hansen Lyse kh@r-i-d.dk   2171 6066 
Stouby Menighedsråd Laurids Madsen  Vejlevej 80, 7140 Stouby  2034 8573 
Stouby Motion  Klaus Holgersen Lindevangen 7, 7140 Stouby  2275 8798 
Stouby Multihus, best.formand Jens Lund  Fakkegravvej 2, 7140 Stouby  2837 3050 
 
Stouby Multihus, halbest./Café Anette Christoffersen Idrætsvej, cafe@stoubymultihus.dk  7589 7520 
Stouby Musik-og Kulturforening Peter Skov     4055 0412 
Stouby Net  Knud Olesen  Idrætsvej 2, 7140 Stouby  7589 7557 
 
Stouby Skakklub Jens Otto Grabau Kalmarvej 12, 7140 Stouby  7589 7210 
Stouby Skole   Frank Petersen  Vejlevej 93, 7140 Stouby  7974 1260 
Stouby Skolebestyrelse Jesper M. Nielsen Højkildevej 5, Ørum, 8721 Daugaard 7682 3417 
Stouby Skoles Venner Erling Nordtoft  Mikkelsvej 11, 7140 Stouby  7569 1286 
 
Stouby og Omegns Lokalråd Ole Lyse  stoubylokalraad@gmail.com   2061 5500 
Stouby Vandværk Ib Christiansen  Bråskovvej 86, 7140 Stouby  2179 7733 
Stoubys Aktive Piger Kontaktperson Doris Sørensen  Lindevangen 1, 7140 Stouby  2897 7749 
Vejlefjord Centret Jan Møller Iversen Sanatorievej, 7140 Stouby  7682 3333 
 
Venstre-Stouby   N. H. Borch Mikkelsen Bellevej 19, 7140 Stouby  7589 7241 
Ældre-Sagen  Ove Lauridsen  Rosenvænget 20, 7130 Juelsminde 7569 3318 
 
På vores hjemmeside, www.stouby.nu kan du finde mange af disse foreningers mailadresser. 
 
Redaktionen hører meget gerne fra dig, hvis du har kendskab til opdateringer af kontaktinformationen herover.
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Finder du ikke hvad du søger, ring til os på tlf. 75 89 72 00 - Køb online på www.batteribyen.dk

Batterier til ethvert formål!
Genopladelige - Alkaline - Bærbar PC/Mac - Telefon - Foto/Video

Strømforsyninger/Ladere til!
Bærbar PC - Telefon - Kamera - Navigation m.m. 
LED Belysning
Miljøvenlige og besparende Industribelysning - Spots - Pærer - Strips 

AKTIVITETSLISTE 

•	 Hver onsdag: Legestue i Multihuset kl. 10.00
•	 Hver torsdag kl. 19.30 – 21.30: Lokalarkivet er åbent
•	 Hver uge: Mountainbike-træning – se træningstider på facebook mtb7140 

December
1.	 Gospel i Stouby Kirke kl. 1030, se side 28
3. Julekoncert i Stouby Kirke kl. 2000, se side 28
4. Julehygge med onsdagsklubben, se side 7
8. Børnegudstjeneste og julehygge i Hornum Kirke kl. 1400, se side 29
8. Juletræsfest for børn og voksne i hallen kl. 1400, se side 7
11. Juledekorationer og æbleskiver med onsdagsklubben, se side 7
14. Frist kl. 1600 for aflevering af børne-julekonkurrence, se side 15
18. Julefrokost med onsdagsklubben, se side 7
21. Andefodbold kl. 1400 i hallen, se side 27
28. Indoor-cycling ved Stouby Motion, se side 11
28. Jule-LAN-party med idrætsforeningen, se side 13
29. Eftermiddagssang med julesalmer i Stouby Kirke kl. 1600, se side 29
31. Nytårsaftens-gudstjeneste i Stouby Kirke kl. 1600, se side 29
Januar
5. Søndagscafé med ældresagen i Multihuset, se side 25 
8. Nytårskoncert i onsdagsklubben, se side 7 
10. Vin- og ostesmagning kl. 1900 i Multihuset, se side 25 
15. Besøg i Lokalarkivet med onsdagsklubben, se side 7 
22. Tryllekunstner i onsdagsklubben, se side 7 
29. Bankospil med onsdagsklubben, se side 7 

Næste nummer (nr. 157) af Stouby Bladet udkommer i starten af februar 2014.
Deadline for materiale til bladet er fredag den 24. januar 2014.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)
Deadline for materiale til de følgende numre er henholdsvis:
28. marts, 23. maj og 25. juli 2014.


